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Bazinul sau iazul piscicol, ICP (fig.1) este o construc ie realizat din beton armat având o grosime de 300 mm, l imea acestuia fiind de 14,4m,
lungimea de 57m, iar adâncimea de 4,6m. Impermeabilizarea betonului armat a fost asigurat prin aplicarea unui liant specific bazinelor piscicole care nu
afecteaz buna cre tere i dezvoltare a speciilor piscicole i plantelor acvatice.
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Fig.1 – Bazinul Piscicol - ICP
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Sistemul de hr nire este compus din 3 hr nitoare prev zute cu nec i dispersor de furaje de tip peletizat, cu un diametru cuprins între 2-10 mm.
Hr nitoarele sunt alimentate la tensiunea de 220 V i sunt prev zute cu sistem propriu de automatizare care permite setarea timpului de func ionare i de
sta ionare ce va asigura o cre tere optim a speciilor piscicole. Furajul este eliberat de un nec, ac ionat de un motor electric (de voltaj redus). Un al doilea
motor electric (de voltaj redus) serve te la ac ionarea discului dispersor i asigur dispersia furajului pe o raza cuprins între 2 si 10 m.
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Fig.2 – Sistem de hr nire

furajelor

peletizate.
❑ Sistem de aerare – oxigenare
bazin piscicol.
❑ Model

experimental

al

Sistemul de aerare – oxigenare a apei bazinului piscicol (fig.3) a fost realizat prin intermediul a 2 Aeratoare Osaga ORV. A fost realizat un sistem
de difuzie a aerului în apa bazinului prin intermediul unei conducte tip eav PEHD pentru ap , conectat la cele 2 aeratoare. Aceast conduct a fost prins la
în l imea de 1m de fundul bazinului prin intermediul unor dispozitive tip colier, lungimea total fiind de 130 m, iar din 100mm în 100mm au fost realizate
dispozitivele de difuzie (câte 2 orificii cu diametru de 1mm).

Sistemului de monitorizare i
control

automatizat

pentru

sistemul de policultur pentru
cre terea

intensiv

a

unor

specii piscicole.
Monitorizarea

calit ii

apei

bazinului cu sistem de cre tere a

Fig. 3 – Sistem de Aerare - Oxigenare

MATERIALE I METOD :
Modelul experimental al sistemului de monitorizare i control automatizat pentru sistemul de policultur pentru cre terea intensiv a unor specii
piscicole, (fig.4) este format din: Subsistem de monitorizare calitate apă bazin (iaz) sistem de policultură, subsistem de monitorizare și control nutriție
(sistem hrănire) specii piscicole, subsistem de aerare. Toate aceste 3 subsisteme componente sunt monitorizate i controlate prin intermediul unui PLC
(Programmable Logic Controller).

speciilor piscicole în policultur se
face prin intermediul unor senzori
specifici de temperatur

i pH

(Sensorex seria 8000), sistem de
monitorizare compact i sta ionar
pentru determinarea

i controlul

oxigenului - Aqua Control one cu
sonda Dryden plus sonda mobil
multiparametru HANNA - HI9829.
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Fig.4 – Model Experimental al Sistemului de Monitorizare i Control Automatizat pentru Sistemul de Policultur pentru Cre terea
Intensiv a unor Specii Piscicole
Sonda multiparametru (fig.5) este dotat cu senzor de conductivitate a apei, senzor turbiditate, senzor nitri i, senzor Oxigen dizolvat, senzor
amoniu, senzor nitra i, datele fiind colectate de c tre un Data Logger.
Pentru experimentarea sistemului de cre tere intensiv a pe tilor în policultur în perioada octombrie noiembrie 2020 a fost populat bazinul cu material piscicol provenit de la STA IUNEA DE CERCETARE
DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTUR NUCET - SCDP NUCET. Astfel, la sfâr itul lui octombrie 2020, a
fost introdus o cantitate de 50 kg pe te din specia Familia Cyprinidae (35% Cyprinus carpio Linnaeus, 7,5%
Hypophthalmichthys molitrix Val. (sânger) i 7,5% Aristichthys nobilis Rich (novac). Timp de 14 zile a fost
urm rit adaptarea acestora i a fost repopulat dup 15 noiembrie 2020 bazinul piscicol cu înc 250 kg de
material piscicol tot din specia ciprinidelor, provenit de la SCDP Nucet Dâmbovi a. Distribu ia materialului
piscicol introdus a fost urm toarea: 40% Cyprinus carpio L. (crap), 20% Hypophthalmichthys molitrix Val.
(sânger), 20% Aristichthys nobilis Rich. (novac), 15% Ctenopharyngodon idella Val. (cosas) iar restul de 5% a
Fig.5 – Sond Multiparametru fost reprezentat de Carassius auratus gibelio. Dimensiunea medie a materialului piscicol introdus în prima serie a
fost de 350 grame, în timp ce pentru tran a din noiembrie 2020 greutatea medie a fost de 150 grame.

Fig.5 - Introducerea materialului piscicol în sistemul tehnologic de cre tere intensiv a pe tilor în sistem de policultur
valorificarea complex a bioresurselor (plantelor) acvatice - ICP 0
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